
 
REQUERIMENTO N. 07/2017 

 
 

 Senhor presidente, 
 

   A vereadora que esta subscreve, no uso de suas 

prerrogativas regimentais e legais fundamentadas no art. 217, combinado 
com o art. 221 inciso VIII ambos do Regimento Interno desta Casa de 
Leis, requeiro a mesa, depois de ouvir o soberano plenário que seja 
encaminhado expediente ao chefe do Executivo Municipal o Sr. 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, Prefeito deste Município, com 
cópias a Secretaria de Planejamento e Secretaria de Infraestrutura, e 
de conformidade ainda com o inciso XIV do art. 72 da Lei Orgânica 
Municipal e art. 4º, III do Decreto-Lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967, 
possam encaminhar a este Parlamento Municipal os esclarecimentos que 
se seguem: 
 

1ª – Enviar o contrato social e alterações contratuais das empreiteiras 
que ganharam as licitações da construção do Bosque no Bairro Santo 
Antônio; 
 
2ª – Qual foi o prazo do início e término da obra; 
 
3ª - Que envie cópias das licitações da referida obra; 
 
4ª - Acompanhado com a planilha de valores do custo da obra, bem 
como, seus aditivos, se existirem; 
 
5ª - De onde saiu os recursos para construção desta referida; 
 
6ª - Houve contrapartida do município, se existir, quais os valores; 
 
7ª – Informe a indicação dos recursos financeiros para o atendimento das 
respectivas despesas; 
 
8ª – Qual a viabilidade do empreendimento, sua conveniência e 
oportunidade para o interesse público; 
 
9ª – Qual a metragem das áreas localizadas no bosque no seu formato 
original; 
 
10ª – Houve desmembramento de alguma parte desta área; 
 
 
 
 



 
 
11ª – Se houver, indique quais os compradores destas áreas, bem como, 
os contratos de compra e venda, se existirem; 
 
12ª - O Poder Executivo enviou discriminadamente todos os atos de 
licitação, a Câmara Municipal, no prazo de dez dias após o encerramento 
da mesma, se positiva demonstre a cópia do protocolo; 
 
 
 

JUSTIFICATIVA: 
 
Justifica-se que até a presente data não se entende o que iriam fazer 
dentro do bosque municipal, se é pista de caminhada, praça ou boteco, 
ou seja, o que é aquilo, pois, não tem identificação do que será a obra. 
 
 
 
 
 
 
 

EDILAINE MARTINS 
Vereadora Autora 

 
 
 

GABINETE DA VEREADORA 
JACIARA (MT), 13 DE MARÇO DE 2017. 

 

 

 


